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�  120 výročí SDH Tlumačov
�  Zahájení školního roku
�  Návštěva v Ďanové
�  TJ voltiž Tlumačov

Z DNEŠNÍHO 
ČÍSLA

120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH V TLUMAČOVĚ

Členové výboru a funkcionáři SDH v roce 2005.

Oslavy založení SDH se uskutečnily dne 16.7., kdy od ranních hodin se do Tlumačova sjížděli pozvaní 
hosté, které uvítali starosta sboru J. Šnajdr a velitel V. Machovský. 

Vlastní akce byla v 9:00 hod. zahájena zástupci 
SDH položením věnců, památce bývalých členů 
hasičského sboru, jak na místním hřbitově tak i u 
pomníku T. G. Masaryka. Následoval slavnostní 
průvod od hasičské zbrojnice k budově OÚ, kde se 
účastníci přesunuli do místní restaurace, ve které 
se uskutečnila slavnostní schůze s obědem a občer-
stvením, kterého se zúčastnili zástupci OÚ Tluma-
čov, hosté a členové SDH. Při této příležitosti byla 
starostou obce ing. J. Ševelou udělena cena obce 
Tlumačova.

Z vystoupení starosty obce:
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych Vás na této slavnostní schůzi, 

která je součástí oslav výročí 120. let od založení 
Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov, pozdravil 
jménem Zastupitelstva obce a Obecního úřadu Tlu-
mačov a popřál do dalších let hodně oddaných čle-
nů a příznivců a co nejméně mimořádných situací.

Doba od založení Sboru je rovna 6 generacím 
našich občanů, kteří hájili a zastávali stejné hod-
noty jako dnes Vy. Za těch 120 let se z hasičů stala 
vysoce profesionální a organizovaná složka, která 
mimo hašení a likvidaci požárů zastává i další čin-
nosti v rámci integrovaného záchranného systému. 
Když je člověku těžko a neví si rady, tak volá hasiče 
- to platilo dříve a dnes to platí dvojnásob. V sou-
časnosti hasiči řeší široké spektrum mimořádných 
situací - od  zalomeného klíče ve vstupních dveří, 
přes vyprošťování osob a likvidaci následků při do-
pravních nehodách a konče záchrannými pracemi 
při likvidaci požárů či škodách způsobenými pří-

rodními živly jako je vichřice či povodeň. 
Činnost ve Sborech dobrovolných hasičů, které 

doplňují a tvoří personální základnu pro profesio-
nální hasičské záchranné sbory, je zcela dobrovol-
ná a nezištná. Člen Sboru, zejména člen Jednotky 
SDH je připraven ve své obci v každou dobu po-
moct bližnímu v krizové situaci a chránit majetek a 
hodnoty před živlem.

V rámci výše uvedeného konstatování si dovolím 
pro připomenutí uvést několik příkladů, kdy členové 
Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov  pomáhali od-
vracet nebezpečí v naší obci a prokázali odvahu, vytr-
valost a vysokou připravenost. Jedná se zejména o:

• Rozsáhlou vyčerpávající pomoc při odstraňo-
vání následků  povodně v červenci 1997 

• Akceschopný zásah při krupobití a vichřici 
v srpnu 2002

• Pohotovou pomoc při odstraňování následků pří-
valového deště, vichřice a krupobití v červnu 2004

• Tři výjezdy k požárům v roce 2004 v obci Tlu-
mačov či blízkém okolí.

Tak jak ve většině obcí, tak i u nás v Tlumačově  
je z členů Sboru dobrovolných hasičů sestavena 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tluma-
čov, jejímž zřizovatelem je obec Tlumačov. Jednot-
ka SDH je součástí integrovaného záchranného 
systému a krizového řízení obce Tlumačov.  

Vedení obce velmi oceňuje činnost Sboru dobro-
volných hasičů Tlumačov jak v preventivní činnos-
ti, tak v akceschopnosti či práci s mládeží. 

S vědomím výše řečeného  Zastupitelstvo obce 
Tlumačov na svém zasedání dne 15. června 2005 

schválilo Usnesením Z16/19/05 udělit Cenu obce 
Tlumačov za podstatný přínos v rozvoji a reprezenta-
ci obce spočívající v dlouhodobé činnosti v Jednotce 
sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov a Sboru 
dobrovolných hasičů:

• panu Václavu Machovskému, 
• panu Zdeňku Minaříkovi st., 
• panu Jaroslavu Němcovi, 
• panu Janu Šnajdrovi, 
• panu Otto Šnajdrovi.
• panu Milanu Žákovi  
Při této příležitosti byly vedením SDH Tluma-

čov předány pamětní listy OÚ Tlumačov, jakož i 
okolním hasičským sborům a bývalému dlouhole-
tému členu p. Richtrovi.

V odpoledních hodinách se uskutečnilo ukáz-
kové cvičení s hasičskou historickou technikou 
včetně stříkaček, kterých se zúčastnily sbory dob-
rovolných hasičů ze Záhlinic, Kvítkovic, Miškovic 
a především domácí senioři ze SDH Tlumačova. 
Posléze přišly na řadu tlumačovský SDH mužů a 
žen a v neposlední řadě nelze opomenout umění 
místních mladších a starších žáků. Všechny ukázky 
se setkaly s velkým ohlasem.

Na závěr profesionální hasiči ze Zlína předvedli 
moderní techniku a aktuální způsob vyprošťování 
z vozidla při zásahu. Po celý den byla v hasičské 
zbrojnici přístupna výstava obeznamující návštěv-
níka s historií tlumačovského sboru  s ukázkami 
hasičské techniky. Za uspořádání této výstavy 
náleží nemalý dík p. Jaroslavu Němcovi, který se 
postaral o instalaci a prezentaci. Po celý slavnostní 
den hrála návštěvníkům dechová kapela Hanačka 
z Břestu a večer se uskutečnila taneční zábava  se 
skupinou Orion. Lze konstatovat, že i přes nepří-
zeň počasí se průběh celé akce vydařil a byl kladně 
přijat veřejností.

Tímto a na tomto místě bychom chtěli poděko-
vat podpoře OÚ a všem dalším sponzorům a pře-
devším místní členské 
základně SDH bez 
jejichž obětavé pomoci 
by v takové míře akci 
nebylo možné uspořá-
dat.

Za SDH Tlumačov 
jednatelka I. Maťasová



2 Tlumačovské novinky  ���září 2005

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY OBCEA RADY OBCE

Z radnice

ZASTUPITELSTVO dne 15. 6.  2005
� schvaluje předloženou změnu č. 2/06/2005 

rozpočtu obce pro rok 2005 v plném rozsahu – na-
výšení příjmů a výdajů o 108.000 Kč s tím, že celko-
vé rozpočtové příjmy a výdaje rozpočtu obce na rok 
2005 po změně č. 2/06/2005 činí 25,631.050,-- Kč.

� bere na vědomí plnění rozpočtového provizo-
ria za období 01 – 03/2005.

� schvaluje záměr odprodeje části pozemku 
p.č. 2597/1 v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře 
99 m2 za těchto podmínek.

- minimální kupní cena 100,-- Kč/m2

- budoucí účel – funkce – ostatní zeleň, trvalý 
travní porost

- náklady spojené s prodejem pozemku hradí 
kupující

- věcné předkupní právo pro obec Tlumačov
� neschvaluje záměr odprodeje pozemků p.č. 

833/1 a 833/12 v k.ú. Tlumačov na Moravě.
� schvaluje odprodej části pozemku p.č. 320/1 

o výměře 66 m2 za cenu 100,-- Kč/m2 manželům 
Pavlovi a Mileně Baďurovým, Na Uličce 1359, 765 
02 Otrokovice za splnění těchto podmínek: 

- účelem využití tohoto pozemku bude zbudo-
vání parkoviště, 

- náklady spojené s prodejem pozemku hradí 
kupující, 

- v rámci kupní smlouvy bude zřízeno předkupní 
právo pro obec Tlumačov a pověřuje starostu obce 
Ing. Jaroslava Ševelu podpisem kupní smlouvy.

� schvaluje dohodu o zrušení a vypořádání 
podílového spoluvlastnictví a zřízení věcných 
břemen k budově č.p. 61, pozemku p.č. 126/1 k.ú. 
Tlumačov (pošta) a č.p. 872, pozemku p.č. 126/3 
k.ú. Tlumačov (lékárna) mezi obcí Tlumačov a 
Českou poštou, s.p. v rozsahu předložené Dohody 
o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 
se smlouvou o zřízení věcných břemen.

� deleguje pana Ing. Jaroslava Ševelu, starostu 
obce, bytem Tlumačov, ul. Zábraní 262 nebo Mgr. 
Rajmunda Huráně, místostarostu obce, bytem 
Tlumačov, ul. Nádražní 440, jako zástupce obce 
Tlumačov na valné hromady (řádné, mimořádné, 
náhradní) společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, 
a.s., IČO 49454561, které se budou konat od 15. 6. 
2005 do 30. 11. 2006.  

Zástupce je oprávněn na valných hromadách 
činit veškeré právní úkony, k nimž je obec opráv-
něna jako akcionář společnosti Vodovody a kana-
lizace Zlín, a.s., zejména tedy účastnit se valných 
hromad, hlasovat na nich v souladu se schváleným 
jednacím a hlasovacím řádem vlaných hromad, 
požadovat a dostat na VH vysvětlení záležitostí, 
týkajících se společnosti, které jsou předmětem 
jednání valných hromad, podávat návrhy a proti-
návrhy k projednávanému programu. 

� ukládá zástupci obce Tlumačov delegované-
mu na Valné hromady společnosti VAK Zlín, a.s. 
informovat zastupitelstvo obce o průběhu a skuteč-
nostech projednávaných na VH, které se dotýkají 
obce Tlumačov.

� bere na vědomí a schvaluje volbu Ing. Jaro-
slava Ševely, bytem Tlumačov, ul. Zábraní 262 
jako člena dozorčí rady společnosti VAK Zlín, a.s., 
která se uskutečnila na valné hromadě společnosti 
dne 8. 6. 2005.

��bere na vědomí informace podané starostou 
obce ve věci investiční akce „Odkanalizování obce 
Tlumačov“ a ve věci  projektu „Zlínsko – čištění vod 
pro Evropu“, jehož součástí je i obec Tlumačov.

�� bere na vědomí informace o stavu výběru 
místních poplatků za rok 2005 k 31. 5. 2005 v čle-
nění:

- za KO – OZV č. 5/2004 
 2355 osob      828.945,50 Kč

- za psy – OZV č. 4/2004 
 435 psů              69.217,--  Kč

�� pověřuje Ing. Jana Rýdla a Ing. Antonína 
Jonáška jednáními o možnosti využití programu 
SROP, priorita 2 – regionální rozvoj infrastruktury, 
opatření 2.2 zaměřených na projekty rozvoje infor-
mačních a komunikačních technologií v regionech 
pro obec Tlumačov.

��schvaluje udělení Ceny obce Tlumačov panu 
Václavu Machovskému, Janu Šnajdrovi, Jaroslavu 
Němcovi, Zdeňku Minaříkovi, Milanu Žákovi a 
Otto Šnajdrovi za podstatný přínos v rozvoji a re-
prezentaci obce spočívající v dlouhodobé činnosti 
v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Tlu-
mačov a Sboru dobrovolných hasičů.

� bere na vědo-
mí, že slavnostní akt 
předání Ceny obce 
Tlumačov bude pro-
veden v rámci oslav 
120. let založení 
Sboru dobrovolných 
hasičů Tlumačov 
dne 16. 7. 2005.

�� schvaluje hod-
notící komisi pro 
veřejnou zakázku na 
zhotovitele stavební 
části akce „Rekon-
strukce č.p. 170 na Regionální vzdělávací, kulturní 
a informační středisko mikroregionu Jižní Haná“ 
ve složení:

- Ing. Jaroslav Ševela, zástupce zadavatele, sta-
rosta obce, odborně způsobilý

Náhradník: Ing. Michal Nájemník, Otrokovice, 
odborně způsobilý

- Ing. Josef Šico, zástupce zadavatele, člen ZO, 
odborně způsobilý

Náhradník: Ing. Karel Šaur, Otrokovice, odbor-
ně způsobilý

- Mgr. František Kel, zástupce zadavatele, člen ZO
Náhradník: Mgr. Radek Dvořák, zástupce zada-

vatele, člen ZO
- Mgr. Rajmund Huráň, zástupce zadavatele, 

místostarosta obce
Náhradník: Petr Horka, zástupce zadavatele, 

člen ZO
- Ing. Antonín Jonášek, zástupce zadavatele, 

člen RO
Náhradník: Ing. Jan Rýdel, zástupce zadavatele, 

člen ZO
� schvaluje uzavření Zástavní smlouvy k nemo-

vitosti č.p. 862 v Tlumačově v ulici U Trojice s již 
zřízenou zástavou mezi ČR MMR jako zástavním 
věřitelem  a Obcí Tlumačov jako zástavcem.

� bere na vědomí, že MF ČR našim žádostem 
o prominutí odvodu a penále ze dne 15. 3. 2005 
a 17. 3. 2005 vyhovělo Rozhodnutím čj. 52/42 
159/2005525 MF ČR o prominutí předepsaného 
odvodu v celkové výši 9,511.909 Kč a penále v cel-
kové výši 3,176.978  a jeho dopočtu.

RADA OBCE dne 27. 6. 2005
�� schvaluje prominutí poplatku ze vstupného 

dle OZV č. 4/2004 z akcí pořádaných Sdružením 

rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Tlumačov a z mi-
strovských utkání TJ Sokol Tlumačov oddíl kopa-
né pro období do 31. 12. 2006.

� schvaluje pořadník pro obsazení bytových jedno-
tek v DPS Tlumačov dle potřebnosti v tomto pořadí:

1) Marie Mazáčová, nar. 6. 9. 1929, Metlov 133 
– využívá služeb PS

2) Marie Buršíková, nar. 14. 8. 1926, Machov-
ská 530 – využívá služeb PS

3) Jiřík Čecha, nar. 16. 6. 1930, nám. Komen-
ského 257

4) Vítězslav Gazdoš, nar. 7. 9. 1923, Švermova 419
��schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o 1 

rok, tj. do 19. 7. 2006 pí Karle Chudárkové, bytem 
Sportovní 209, Tlumačov.

� schvaluje ukončení nájemní smlouvy na ne-
bytové prostory – kadeřnictví v objektu služeb, ul. 
Kvasická č.p. 799 v Tlumačově s pí Vladimírou 
Černou, bytem Havlíčkova 1282, 765 02 Otroko-
vice dohodou ke dni 30. 6. 2005 a schvaluje pro-
nájem nebytových prostor – kadeřnictví v objektu 
služeb, ulice Kvasická č.p. 799 v Tlumačově pí 
Lence Ljatopulosové, bytem Metlov 142, 763 62 
Tlumačov s platností od 1. 7. 2005. Současně sou-
hlasí s případným podnájmem třetí osobě.

��schvaluje krátkodobý pronájem asfaltové plo-
chy dne 2. 7. 2005 a 26. 8. 2005 manželům Jarosla-
vu a Martě Němcovým. 

��bere na vědomí změnu kriterií pro přijímání 
dětí do MŠ Tlumačov – školní rok 2005/2006.

��schvaluje předložené podmínky a ceník pří-
stupu na veřejný internet v KIS.

�� schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na 
věcné břemeno – zábor pozemku p.č. 1398/1 o 
výměře 97 m2 pro umístění části stavby „Chodník 
Tlumačov – Skály“ se státním podnikem České 
dráhy a pověřuje starostu obce Ing. Jaroslava Še-
velu podpisem této smlouvy.

�� bere na vědomí průjezd rychlostní zkoušky 
automobilové soutěže Barum rally Zlín dne 18. 8. 
2005 v okrajovém prostoru na Skalách s uzavře-
ním komunikace III. třídy směr Machová v době 
od 14:00 do 21:00 hodin.

��požaduje posečení trávy podél cesty před zá-
vodem a úklid komunikace po závodu. Kontaktní 
osobou jmenuje p. Milana Žáka, vedoucího odd. 
ŽP, údržby a služeb. 

��schvaluje Rámcovou smlouvu se společností 
BESO, spol. s r.o. na spolupráci v oblasti bezpeč-
nosti, ochrany majetku a veřejného pořádku a po-
věřuje starostu obce podpisem Rámcové smlouvy.

��schvaluje prezentaci obce Tlumačov v připra-
vované publikaci Zlínský kraj, kterou připravuje 
agentura ACR ALFA, s.r.o., v rozsahu textu a foto-
grafií 1,5 A4 za cenu 16.660 Kč a pověřuje starostu 
obce přípravou textu a fotografií, které budou do-
dány k prezentaci v publikaci Zlínský kraj.

��bere na vědomí přidělení dotace ze státního 
rozpočtu ČR 2005 ve výši 1,5 mil. Kč na opravu 
č.p. 336 – MŠ U Trojice.

�� pověřuje starostu obce přípravou investič-
ního záměru, formulářů ISPROFIN a zajištěním 
dalších potřebných podkladů nutných  k čerpání 
dotace ze státního rozpočtu 2005 ve výši 1,5 mil. 
Kč na stavební opravy dle přílohy objektu č. p. 336 
– MŠ U Trojice Tlumačov v období 08 – 09/2005.

� chvaluje jako zhotovitele díla – stavebních 
oprav objektu č. 
p. 336 MŠ U Tro-
jice v rozsahu dle 
přílohy společ-
nost IMOS Zlín, 
s.r.o. s celkovou 
cenou díla ve výši 
1,504.413 Kč.
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RADA OBCE 
dne 3. 8. 2005

�� doporučuje zastupitelstvu obce schválit re-
volvingový úvěr s opakovanou možností čerpat a 
splácet do stanoveného limitu ve výši 3 mil. Kč 
dle indikativní nabídky KB ze dne 8. 7. 2005 za 
účelem profinancování krátkodobého časového 
nesouladu mezi skutečnými příjmy a plánovaný-
mi výdaji obce Tlumačov v průběhu kalendářního 
roku s vazbou na schválený rozpočet obce pro pří-
slušný rok.

��schvaluje zadání inženýrské činnosti ve formě 
výkonu stavebně technického dozoru investora na 
akci „Tlumačov – regionální vzdělávací, kulturní 
a informační centrum mikroregionu Jižní Haná“ 
Ing. Janu Videmanovi, Kroměříž, IČO 49151592 
v rozsahu a celkové ceně dle nabídky ze dne 18. 
7. 2005.

�� schvaluje uzavřít SOD se společností RM 
GAS, s.r.o., za účelem vybudování NTL plynovo-
du v ul. Nová, za celkovou cenu vč. DPH ve výši 
95.106,-- Kč a pověřuje starostu obce podpisem 
SOD.

�� bere na vědomí veřejnou vyhlášku KÚ ZK 
o zahájení projednání a vystavení k veřejnému na-
hlédnutí:

��Návrh zadání územního plánu velkého územ-
ního celku ZK

��Posouzení vlivů navrhovaného řešení na ŽP
��Hodnocení důsledků navržené koncepce na 

územní evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
na území ZK a stav jejich ochrany.

��trvá na stanovisku k Bioplynové stanici Tlu-
mačov, které přijala na svém zasedání dne 25. 8. 
2004 a které dopisem čj. 1342/04 ze dne 15. 11. 
2004 sdělila i Krajskému úřadu ZK.

�� bere na vědomí, že komise ZeŽP a komi-
se stavební předá starostovi obce do 17. 8. 2005 

stanovisko 
k dokumen-
taci vlivů 
záměru „Bi-
o p l y n o v á 
stanice – po-
suzování vli-
vů na životní 
prostředí“. 

�� pověřuje starostu zaslat stanovisko z obec 
Tlumačov na KÚ ZK do 22. 8. 2005 ve věci zámě-
ru Bioplynová stanice Tlumačov ve znění usnesení 
RO ze dne 25. 8. 2004 a ve znění stanovisek komi-
se ZeŽP a stavební komise.

��schvaluje pronájem bytu v ul. Sportovní 209 
panu Martinu Oslzlovi na dobu jednoho roku, tj. 
do 31. 7. 2006 s možností případného prodloužení 
nájemní smlouvy za níže uvedených podmínek:

- úhrada nájemného ve výši tří splátek předem 
jako záloha, která bude vyúčtována při ukončení 
nájmu

- výpovědní lhůta 30 dnů
��schvaluje zadání zakázek „Oprava komunika-

ce k č.p. 646 U Trojice“, „Oprava chodníku ul. Dr. 
Horníčka“ a „Parkoviště u ZŠ nám. Komenského“ 
společnosti Pražské silniční a vodohospodářské 
stavby a.s. za celkovou smluvní cenu vč. DPH ve 
výši 813.090,-- Kč a pověřuje starostu obce podpi-
sem SOD.

��bere na vědomí plnění rozpočtu obce za ob-
dobí 01 – 06/2005.

�� schvaluje záměr pronájmu části pozemku 
p.č. 778/2 o výměře cca 500 – 1440 m2 za účelem 
zahrádkářské činnost za podmínek stanovených 
OZV a za cenu schválenou usnesením rady obce 
R12/6/2003.

RADA OBCE ze dne 31. 8. 2005
�� schvaluje prodloužení nájemní smlouvy pí 

Denise Kovalčíkové, bytem U Trojice 862, Tluma-
čov na dobu jednoho roku do 30. 9. 2006.

�� schvaluje prodloužení nájemní smlouvy pí 
Zdeňce Dohnalové, bytem J. Žižky 630, Tlumačov 
na dobu jednoho roku do 30. 9. 2006.

��schvaluje pronájem části pozemku p. č. 778/2 
v lokalitě u cementárny minimálně o výměře cca 
500 m2 panu Jaromíru Janskému, bytem dr. Hor-
níčka 308, Tlumačov, za účelem zahrádkářské čin-
nosti za podmínek stanovených obecně závaznou 
vyhláškou a za cenu schválenou usnesením rady 
obce č. R12/6/2003.

�� schvaluje provedené vyúčtování nájemného 
a služeb za období 7/2004 – 6/2005 pro nájem-
ní jednotky č.p. 285, 737, 630, 862, 95, 440, 209, 
848–DPS a bere na vědomí vyčíslené přeplatky a 
nedoplatky nájemníků.

�� schva-
luje podpo-
ru formou 
bezplatného 
pronájmu so-
kolovny pro 
III. společen-
ský ples MO 
K D U - Č S L 
dne 4. února 
2006 a pově-
řuje místosta-
rostu, aby o schválené akci informoval žadatele a 
zároveň předal tuto informaci i ČOS, vlastníkovi 
objektu sokolovny.

��schvaluje krátkodobý pronájem objektu klu-
bu obce  ul. Zábraní č.p. 863 od 30. 9. 2005 od 
15:00 hodin do 3. 10. 2005 do 9:00 hodin ZO ČZS 
Tlumačov za účelem pořádání akce „Zahrádkářská 
výstava“ ve dnech 1. – 2. 10. 2005 za cenu 1.000,-
- Kč/akce. V ceně je zahrnut nájem i spotřeba 
energií.

�� schvaluje výši kurzovného pro školní rok 
2005/2006 takto:

- klavír 1.000,-- Kč/pololetí
- housle 600,-- Kč/pololetí
- flétna 600,-- Kč/pololetí
- kytara 400,-- Kč/pololetí
�� schvaluje účast mužstva složeného z členů 

ZO, výborů ZO a komisí RO na turnaji v malé ko-
pané dne 17. 9. 2005, který pořádá obec Spytihněv 
a úhradu startovného ve výši 1.000 Kč z § 6112 
rozpočtu obce 2005.

�� bere na vědomí průběh a stav rozpracova-
nosti stavebně 
investičních akcí 
r e k o n s t r u k c e 
KIS, parkoviště 
u ZŠ, autobusové 
zastávky, dětské 
hřiště ul. Sokol-
ská, SpMŠ U Tro-
jice, dílna – areál 
technických slu-
žeb ul. Zábraní.

Redakčně 
kráceno

V pátek 5. srpna 2005 oslavila 100 let 
života občanka Tlumačova paní Františ-
ka Dorotíková, která ve svém úctyhod-
ném věku působí velmi vitálně, přišli v 
den jejích kulatých narozenin popřát 
starosta obce ing. J. Ševela, místostaros-
ta obce Mgr. R. Huráň, člen zastupitel-
stva obce ing. J. Šico, pracovnice OU 
paní L. Dědková. V zastoupení ministra 
sociálních věcí pana Škromacha přišla s 
gratulací pana ministra i svou pracovni-
ce OSSZ Zlín paní Chmelíková. Všichni 

přítomní popřáli jubi-
lantce pevné zdraví, 
optimismus, pohodu a 
veselou mysl, která ji 
neopouští především 
díky hezkému vztahu 
se svými nejbližšími.

Mgr. R. Huráň, 
místostarosta obce

100 leté výročí
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Ve dnech 6. a 7. srpna 2005 se uskutečnilo v obci Ďanová na Slo-
vensku (nedaleko Martina) přátelské setkání zástupců obou obcí. Na 
pozvání slovenského partnera přijela početná delegace Tlumačáků na 
oslavy 110. výročí založení hasičského sboru v Danové. 

Součástí oslav, kterých se zúčastnili zástupci OÚ v Tlumačově a 
zastupitelé, zástupci SDH, družstvo kopané mužů a krojovaná skupi-
na KIS v obsazení paní Králová, paní Fialová a paní Pavlíčková, byl 
slavnostní průvod obcí, slavnostní zasedání obecního zastupitelstva, 
hasičské soutěže, přátelský zápas v kopané mezi Ďanovou a Tluma-
čovem a na závěr společenský večer. Po celou dobu setkání panovala 
přátelská a uvolněná atmosféra. Skvěle reprezentoval obec i starosta 
ing. J. Ševela, který přivítal naše hostitele v hanáckém kroji, ve kterém 
pak absolvoval i celý slavnostní průvod obcí. V soutěžích hasičských 

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ OBCÍ ĎANOVÁ (SR) A TLUMAČOVA 

sborů předvedli Tlumačáci skvělou připravenost a umístili se na prv-
ním a druhém místě a přispěli tak ke skvělé reprezentaci obce. Přá-
telské utkání v kopané, ve kterém Ďanová 
zvítězila, ukončilo v podvečer oficiální 
část setkání a vyvrcholením byl společen-
ský večer, který v místním sportovním a 
kulturním areálu uzavřel, dle mého soudu, 
velmi podařené přátelské setkání s partne-
ry ze Slovenska. Lze předpokládat, že se s 
Ďanováky v podobné atmosféře setkáme v 
budoucnu i v našem Tlumačově. 

Mgr. R. Huráň, místostarosta obce

Starosta obce Ďanová p. P. Švabík předává ocenění zástupcům SDH 
Tlumačov.

Starost obce Ďanová p. P. Švábík a starosta ing. Ševela s tlumačov-
skými děvčaty.

V letošním roce, v průběhu měsíců 
července a srpna, byl vybudován dětský 
koutek v ul. Sokolské pro nejmenší děti. 
Mobiliář, který sestává z houpaček, prů-
lezek, skluzavek, kolotoče, laviček a pís-
koviště, splňuje standardy v současnosti  
platných vyhlášek a předpisů a je určen 
pro děti do 10 let věku. Tímto dětským 
koutkem jsme doplnili vybavenost obce 
Tlumačov pro volnočasové aktivity ze-
jména malých dětí s rodiči. V podzim-
ních měsících bude areál dětského hřiště 
doplněn o výsadbu zeleně. Celkové fi-
nanční náklady dosahují částky 555 tis. 
Kč a byly plně kryty z rozpočtu obce. 
Kolaudace dětského koutku proběhla 6. 
září 2005 a tudíž již nic nebrání rodičům 
s malými dětmi či dětem do 10 let věku 

využívat  vyba-
venosti dětské-
ho hřiště v rám-
ci volného času. 

Ing. Jaroslav 
Ševela

starosta obce

Dětský koutek

C e l -
kový po-
hled do 
a r e á l u 
dě tské -
ho kout-
ku.
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V průběhu měsíce srpna přistoupila obec Tlumačov k výměně zastaralých a estetic-
ky nevábných autobusových přístřešků v lokalitě Skály, U hřebčince a v ul. Dr. Hor-
níčka. Abychom předešli škodám způsobeným vandaly, použili jsme v lokalitě Skály 
typ zastávkových přístřešků bez 

bočních stěn a se zadní stěnou z trapézového 
povrchově upraveného plechu. V intravilánu 
obce jsou zastávkové přístřešky řešeny oce-
lovou, žárově zinkovanou nosnou konstrukcí  
se zadní a bočními stěnami z bezpečnostní-
ho kaleného skla.

V rámci akce byly vyměněny čtyři auto-
busové přístřešky vč. příslušných stavebních 
úprav v celkových nákladech 353 688 Kč. Na 
tuto zakázku obec Tlumačov obdržela dotaci 
z Krajského úřadu  Zlínského kraje ve výši 
45 % z celkových nákladů tj. 159 124 Kč.  

         Ing. Jaroslav Ševela
     starosta obce 

Nové autobusové přístřeškyNové autobusové přístřešky

... na Skalách

... ul. Dr. Horníčka

... u hřebčince

Místní knihovna zve své čtenáře a ob-
čany opět k návštěvě. Je přestěhována do 
starší budovy KIS (bývalé KZ). Máme 
pro Vás připraveny nové knihy, např. pro 
děti: Příběhy kouzelného stromu, Pečuje-
me o zvířátka, pro nejmenší pohádky a 
říkadla a spoustu dalších knih. Pro muže 
opět s válečnou tématikou. Ženám nabíd-
neme oblíbené české autorky: I. Devátou, 
M. Kubátovou, Franckovou, knihy od M. 
Viewegla a romány oblíbených zahranič-
ních autorek. Pro poučení máme knihy 
o zdraví, Horoskopy od Kludské a jiné 
tituly.

Přijďte si vybrat zájmové časopisy pro 
zahrádkáře a chovatele. Rozšířili jsme na-
bídku knih o zájmovou turistiku, hrady a 
zámky…

Přijďte i jen na návštěvu, rádi vás uví-
táme a poradíme s výběrem knih. Jsme 
v knihovně vždy v úterý od 14:00 – 18:00 

hod. Taktéž je 
zprovozněn veřej-
ný internet vždy 
v úterý od 14:00 
– 18:00 hod. a ve 
čtvrtek od 15:30 
– 17:30 hod. pod 
vedením pana Du-
šana Pitnera, který 

je připraven v případě potřeby vám s ob-
sluhou počítače pomoci.

Jitka Fialová
knihovnice 

KNIHOVNA
INFORMUJE

Víte že …..Víte že …..  
jméno jméno VáclavVáclav, které je v kalendáři zapsá-, které je v kalendáři zapsá-

no u Dne české státnosti 28. 10. 2005 se no u Dne české státnosti 28. 10. 2005 se 
v Tlumačově vyskytuje celkem  v Tlumačově vyskytuje celkem  32 x ? …32 x ? …

Pro zajímavost uvádíme nejčastěji pou-Pro zajímavost uvádíme nejčastěji pou-
žívaná jména podle pořadí: žívaná jména podle pořadí: 

   l.  Marie 97 x   l.  Marie 97 x
  2. Jiří 79 x  2. Jiří 79 x
  3. Josef 69 x  3. Josef 69 x
  4. Jan 62 x   4. Jan 62 x 
  5. Miroslav 59 x  5. Miroslav 59 x
  6. Petr 55 x  6. Petr 55 x
  7. Pavel 53 x  7. Pavel 53 x
  8. Zdeněk   52 x  8. Zdeněk   52 x
  9. Jaroslav  48 x  9. Jaroslav  48 x
10. Martin    45 x10. Martin    45 x
11. Jana 44 x 11. Jana 44 x 
12. Ludmila     43 x12. Ludmila     43 x
13. František    33 x 13. František    33 x 
14. Václav 32 x14. Václav 32 x
15. Kateřina     31 x  15. Kateřina     31 x  

V sobotu 20.září pořádal ČSZ Tlumačov zájezd na Jesenicko a okolí. Naplněný au-
tobus vyjel brzy ráno a první zastávka byla v muzeu Jesenicka. Expozice vzácných 
kamenů, mramorů a začátky lázeňství na Jesenicku a okolí nás všechny zaujaly. S vel-
kým  zájmem se setkala prohlídka jeskyně ve Špičáku, kde nám nad hlavami prolétávali 
vzácní netopýři černí.

ZÁJEZD ČSZ TLUMAČOV

nickém centru Horizont u Olomouce, 
odkud si mnozí odvezli nějaké to potěše-
ní do své zahrádky. V době než jsme se 
všichni sešli, nám pan řidič vyhrával na 
harmoniku. Rozezpívaní a veselí jsme 
odjížděli k domovu.

Díky  paní Poláškové, paní Svobodové 
a panu Kozmínovi, organizátorům zájez-
du, jsme prožili pěkný den.

Ani se nedivím, že na každé zastávce 
při vystupování se ozývalo „tak zase příš-
tě, nashledanou!“

                                                            
                                        

Jitka Fialová           

Ve Zlatých Horách v městském muzeu 
nás mnohé nadchla expozice selské do-
mácnosti a nářadí. V hornickém muzeu 
jsme se seznámili s těžbou zlata. Setkání 
se zlatokopem bylo zcela určitě zajímavé 
a neobvyklé. Ve sklepích tamního muzea 
jsme navštívili „mučírnu“, připomínající 
nechvalně známé čarodějnické procesy 
v Losinách.

V blízkosti Zlatých Hor jsme také na-
vštívili nový poutní kostel  Panny Marie 
Pomocné. Samozřejmě jsme nemohli 
vynechat návštěvu světoznámé Karlovy 
Studánky, kde jsme ochutnali léčivou 
vodu a prošli se lázeňským městem. Na 
zpáteční cestě jsme se zastavili v zahrad-
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Vážení čtenáři,
omlouvám se všem, kteří na stránkách Tlumačovských novinek pra-

videlně sledují dění ve škole, že se na konci skončeného školního roku 
neměli možnost dočíst, co je ve škole nového. 

Proto bych Vás nyní chtěl všechny pozvat a směřovat Vaši pozor-
nost na webové stránky školy, které najdete na internetové adrese:
www.zstlum.zlinedu.cz

Na našich webstránkách se poměrně velmi  často a pravidelně ob-
jevují informace o dění ve škole a díky velmi zdařilému grafickému 
zpracování Ing. J. Rýdla jsou pro Vás čtenáře jistě přitažlivé a díky své 
podobě i velmi přijatelné.

V současné době připravujeme k prezentaci úpravy Školního řádu 
ZŠ Tlumačov, celoroční plán práce školy, minimální program preven-
ce školy, ale zejména výroční zprávu školy za období školního roku 
2004 - 2005.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považuji nyní za vhod-
nější nastínit osobní představu, co nás letos čeká nového a jak se ak-
tuálně mění tvář naší školy.

Školní rok 2005 – 2006 můžeme považovat za rok přelomový 
vzhledem ke skutečnosti, že naši nejmladší žáci nastoupili 1. září do 
2 prvních tříd. Po delší době nastal okamžik, kdy počet nastupujících 
prváčků překročil hranici dělitelnosti 26 žáků. Dokonce velmi přízni-
vě jsme dosáhli  v 1.A a 1.B počtu 30 žáků. Z hlediska kvality výuky 
se jedná o stav progresivní, bohužel z hlediska ekonomického je to 
skutečnost velmi problematická, která teprve v následujícím období 
ukáže, zda si škola vůbec může dovolit „přepych“ kvality ve vztahu 
k finančnímu zajištění výuky.

Mezi významné organizační změny nového školního roku patří i re-
konstruovaná nabídka volitelných předmětů vzdělávací nabídky II.st.:

� 7. r. - seminář z M (prohlubující rozsah výuky matematiky 7. r.) 
x přírodopisné praktikum (rozšiřující obsah výuky přírodopisu 7. r.)

� 8. r. – informatika a technické kreslení (pro technicky zaměřené 
žáky) x domácí nauky (orientované na základy vaření, šití, vedení do-
mácnosti)

� 9. r.  -  seminář   z  ČJ  a M  (pro žáky se  studijními  předpokla-

NA PRAHU 
NOVÉHO 

ŠKOLNÍHO ROKU

dy)  x  informatika  (rozvíjející znalosti a dovednosti předmětu – práce 
s počítačem) 

� vzdělávací nabídka bude i letos zaměřena na základní orientaci 
v problematice výpočetní techniky a počítačové gramotnosti

� nadstandard ve vzdělávací nabídce školy podporuje i z  mého pohle-
du příliš jednostranná orientace na výuku jazyka anglického

� se zvyšující se vzdělávací nabídkou úzce souvisí i personální ob-
měna pedagogického kolektivu

Kolektiv pedagogických pracovníků byl výrazně zrekonstruován v roz-
sahu jednotlivých pracovních úvazků a zejména významně obměněn.

� třídní učitelkou IV. tř. se stala Mgr. Adéla Forýtková, která po 
krátkém působení na ZŠ v Kroměříži zvolila perspektivní alternativu 
naší školy

� třídní učitelkou V. tř. se stala pí. uč. Veronika Boháčková dálkově 
studující obor učitelství I. st. se zaměřením na JA, která splňuje moje 
koncepční představy  o zajištění kvalifikovanosti výuky ve 4. a 5. r.

� poslední novou členkou ped. kolektivu je Mgr. Lenka Zichová 
(ČJ, D), která by měla perspektivně zajistit postupnou nenásilnou ge-
nerační obměnu v části nosných předmětů II. st.

� vychovatelka ŠD pí. Ilona Plisková byla vzhledem ke svým kvalifikač-
ním předpokladům vybrána na nově vytvořenou pozici asistentky pedago-
ga (její práce je realizována v rámci integrace žákyně 1. r. školy a dalších 
dětí s různými projevy vývojových poruch, či zdravotních potíží)

� jednoznačně obměnu organizačního schematu pedagogického 
kolektivu popisuje skutečnost, že od 1.9. 2005 je ve škole realizováno 

7 individuálních úvazků.
Osobně považuji právě zahájený školní rok 

za významný spíše z důvodu, že bude rokem 
příprav na zahájení výuky podle školního 
vzdělávacího programu. 

Nový školní vzdělávací program bude při-
pravován realizačním týmem pedagogických 
pracovníků, kteří budou do budoucna jeho 
garantem. 

Od jeho realizace očekávám vytvoření pří-
znivého progresivního pracovního prostředí, 
které bude žáky motivovat k výrazně indivi-
duálnějšímu přístupu ke školní práci.

Závěrem bych chtěl 
všem svým spolupracov-
níkům popřát do nového 
školního roku hodně po-
hody a radosti z práce a 
rovněž významnou míru 
osobní odvahy k řešení no-
vých pedagogických situa-
cí a koncepčních záměrů.

Mgr. PODLAS Robert, 
ředitel školy 

Prvňáčci s rodiči plni nových dojmů a očekávání.

Prvňáčci již s p. učitelkou Mgr. J. Šicovou ve třídě.
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Redakce Tlumačovských novinek 
vyhlašuje výtvarnou soutěž 

na téma 

MOJE PRÁZDNINY.
Soutěž je určena dětem těchto 

věkových kategorií:

 I. kat. předškolní věk
II. kat. 6 – 8 let
III. kat. 9 – 12 let
IV. kat. 13 – 15 let

Svůj zážitek z prázdnin nakreslete li-
bovolnou technikou na formát papíru A3 
nebo A4.

Práce můžete odevzdat nejpozději do 
11. listopadu na KIS u pí. D. Králové nebo 
na ZŠ Tlumačov u pí. J. Šicové.

Práce budou vyhodnoceny odbornou 
porotou a vítězové budou včas informová-
ni a odměněni věcnými cenami. Všechny 
přijaté práce budou vystaveny od 15. 11. 
– 30. 11. 2005 v prostorách KIS Tluma-
čov a laická veřejnost bude mít možnost 
si práce dětí prohlédnout a vybrat  nejhez-
čí obrázky, které budou taktéž odměněny 
hezkými cenami. 

Zároveň upozorňujeme, že všechny prá-
ce musí být označeny jménem a příjme-

ním s udáním 
věku a třídy 
d o t y č n é h o 
žáka (žáky-
ně).

Redakce

Speciální mateřská škola Klubíčko půso-
bí v Tlumačově v objektu U Trojice od 

počátku roku 2005. K tomu, aby zde mohla 
škola svoji činnost provozovat, bylo potře-
ba provést celkové opravy i stavební úpravy 
objektu. 

V současné době je ukončována již druhá 
etapa rekonstrukčních prací. Zatímco výsle-

POZVÁNKA
U příležitosti dokončení rekonstrukce 

objektu bývalé mateřské školy U Trojice 
dovolujeme si pozvat Vás na návštěvu 
naší školy spojenou s její prohlídkou. 

 Škola bude otevřena pro veřejnost 
dne 27. 10. 2005 v době 

od 16 do 18 hodin.

Rádi uvítáme především Vás, kdo jste 
do bývalé školky chodili, měli jste 

zde umístěné své děti anebo 
jste zde pracovali. 

Na setkání se těší všichni 
ze Speciální mateřské školy Klubíčko

�

�

SOUTĚŽSOUTĚŽ  
PRO DĚTIPRO DĚTI

KLUBÍČKO 

HLÁSÍ „HOTOVO“

dek loňské první 
etapy je zvenčí vidi-
telný jen částečně, 
letošní změny vidí 
každý, kdo prochá-
zí kolem. Budova 
má novou střechu, 
fasáda po opravě do-
stává nový nátěr, vy-
bourán je venkovní 
bazén a celá plocha 
u budovy je provede-
na v zámkové dlaž-
bě. Provádí se také 
opravy oplocení, do 
objektu se bude vstupovat novou bránou. 

Základním předpokladem pro vznik to-
hoto díla byla shoda zúčastněných stran, tj. 
Obce Tlumačov a Speciální mateřské školy 
Klubíčko a jejich další spolupráce. Obec za-
jistila na opravy finanční prostředky ze stát-
ního rozpočtu, nezanedbatelný je také podíl, 
kterým přispělo Klubíčko. Dílo podpořilo 
finančními a hmotnými dary od sponzorů. 

Společný zájem Obce Tlumačov a školy 
Klubíčko byl potvrzen zastupitelstvem obce 
v květnu 2005. Hlavním partnerem akce byl 
dále ateliér Garant Otrokovice – zpracovatel 
projektu rekonstrukce, a pak také generální 
dodavatel díla - firma IMOS Zlín s.r.o. Dob-
rou práci odváděli také subdodavatelé, kteří 
se na pracích a dodávkách podíleli.   

V těchto dnech se dokončují poslední prá-
ce a nám zbývá poděkovat všem, kdo se na 
uskutečnění tohoto díla podíleli. Velké podě-
kování patří tedy:

� Obci Tlumačov, zejména pak starostovi 
panu ing. J. Ševelovi 

- za pochopení potřeb školy a souhlas s re-
alizací díla,

- za rozhodnutí převzít odpovědnost za re-
konstrukci,

- za starostlivost a péči v průběhu prová-
dění prací,

- za vytvoření optimálního prostředí pro 
děti i zaměstnance školy.

� Firmě GA-
RANT sdružení in-
ženýrských služeb 
Otrokovice, p. ing. 
K. Šaurovi

- za několikaletou 
součinnost při řeše-
ní otázky zajištění 
důstojných prostor 
pro činnost školy

- za poradenskou 
činnost a odborný 
servis,

- za zpracování 
projektu s pochope-

ním potřeb provozu školy,
- za sledování průběhu díla a jeho dokončení.
� Firmě IMOS Zlín s.r.o. Tečovice
- za rozhodnutí k realizaci specifické za-

kázky, limitované časem i financemi, kdy její 
průběh a výsledek byl sledován veřejností,

- za souhlas se zapracováváním sponzor-
ských darů,

- za odpovědný přístup při realizaci díla, 
komunikaci a hledání optimálních řešení se 
všemi zúčastněnými subjekty,

- za pečlivé provádění prací, hospodárnost 
a úspěšné dokončení díla.

��Všem subdodavatelům
- za ochotu ke spolupráci, součinnost a 

pečlivost v provádění prací,
- za snahu přispět svou prací potřebám 

Speciální mateřské školy Klubíčko, s.r.o. 
��Velký dík patří také sponzorům 
- za zájem, který měli na uskutečnění díla a 

projevili jej formě darů.
Bc. Ludmila Stodůlková, 

jednatelka Speciální mateřské školy 
Klubíčko Tlumačov
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KIS informujeKIS informuje
• KULTURNÍ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO •

• KULTURNÍ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO •

L etního pobytového tábora se v letošním  
roce zúčastnilo 40 dětí, které přijely ne-

jen z Tlumačova, ale i z Kroměříže, Kvasic, 
Otrokovic, Hulína nebo Slavkova pod Hostý-
nem. 

Tábor probíhal v krásném prostředí Va-
lašska ve Velkých Karlovicích v Hotelu Pod 
Javorem. Děti byly ubytované ve 2, 3 a 4 
lůžkových pokojích s vlastním sociálním za-
řízením, což bylo velkým luxusem pro naše 
táborníky. 

„Vybalit a hurá za novým dobrodružstvím“. 
Prostředí kolem hotelu bylo plně přizpůsobe-
no k využití sportovních her / volejbalové 
hřiště, fotbalové hřiště / a krásné přilehlé lesy 
lákaly k plnění různých napínavých úkolů.

Pro děti jsme připravili spoustu her s ta-
jemnými názvy k danému tématu tábora. 
Děti se na 11 dní staly dobrodruhy, kteří pát-
rali po různých  záhadách a archeologických 
památkách, jako byl například Faraónův pá-
sek, Sošky Xapatan, Diamant zkázy a spoustu 

dalších. Cesta pro splnění úkolu nebyla vůbec 
jednoduchá a mnohdy bylo potřeba spoustu 
odvahy a pomoci ostatních v týmu. Hledání 
probíhalo v Egyptě, kde mohli využít pomoci 
egyptských obyvatelů nebo také v Krétě, tam 
jim pro změnu radili němí mniši. 

Pro děti bylo přichystáno nejen spoustu 
dobrodružství, ale také výtvarné činnosti. 
Mohly se s námi naučit plést náramky přátel-
ství z moulinek, vyrábět přívěsky z filofunek, 
sádrové masky, rámečky na fotografie, dřívka 
přátelství a spoustu dalších zajímavých dá-
rečků.

Počasí v tomto termínu nám velmi přálo. 
Právě při dvou celodenních výletech a to na 
Radhošť při  návštěvě  sochy Radegasta a do 
Velkých Karlovic, kde jsme si prohlédli Mu-
zeum a vyřádili se na koupališti, nás celé dny 
doprovázelo sluníčko. 

Na táboře se všechny děti zapojovaly velmi 
dobře do všech připravených soutěží a stala 
se z nich bezva parta, která spolu vycházela 
po celou dobu tábora. Vedoucí  byli také vel-
mi sehraní, nejen při chystání her, ale i při 
práci s dětmi. 

Tábor a jeho příprava je velmi náročná, a 
proto všem vedoucím děkujeme za pomoc, 
kterou dětem i nám věnovali. 

Hana Hlobilová 
a Ludmila Daňková

DDM Sluníčko Otrokovice, 
odloučené pracoviště 

Tlumačov

„Tak tady jsme strávili 11 táborových dní.“

Společná fotografie před odjezdem domů.

Rodiče na ulici Zábraní pořádají každý rok akci pro děti jako  rozloučení se s prázdninami. 
V sobotu 3. září dopoledne starší děvčata a chlapci pod vedením paní Jiřiny Ševelové, vyzdobili 
hřiště barevnými fáborky, rozmístili lavičky. 

LETNÍ LETNÍ 
POBYTOVÝ POBYTOVÝ 

TÁBOR TÁBOR 
20052005

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Odpoledne ve 14:00 hod. zahájila teta Inka 
(učitelka místní MŠ) veselé odpoledne. Pes-
trobarevný průvod masek zaplnil hřiště. Při 
hudbě, kterou opět zajistil pan Zdeněk Kop-
čil, věrný všem dětským akcím v Tlumačově, 
se roztančily všechny princezny, piráti a in-
diáni. Motýlek vesele hopkal s myškou a ko-
čičkou, vážně kráčeli dva bratři hasiči v přil-
bách, a tanečnice se svádivě vlnily do rytmu 
hudby. O veselou náladu se postaral vodník 
a čert s Mikulášem. Čarodějové a kouzelnice 
tančili zábavné tance jakoby kouzlili.

Teta Inka připravila několik soutěživých 

gonky! Okamžitě se zaplnil dětmi, paní Jitka 
Zaoralová v roli výpravčí, s opravdovou čer-
venou čepicí a výpravkou odmávala první jíz-
du. Vláček neúnavně kroužil po ulici Zábraní 
a Mánesovou zpět k hřišti. Rozjásaný vláček, 
mávající maminky a babičky, hudba, dětský 
křik a teta Inka opět rozdávala bonbony…

I když už maminky sháněly svou droboti-
nu, nikomu se nechtělo domů. Všichni kdo 
přišli, prožili nezapomenutelné odpoledne.

Díky, díky všem, především manželům 
Jiřince a Zdeňkovi Ševelovým, tetě Ince Zá-
lešákové s manželem Romanem, paní Jitce 
Zaoralové za vedení bufetu, paní Dvořákové, 
panu Zdeňku Kopčilovi za hudbu. Dále všem 
sponzorům za dárky a finanční podporu. A 
co říci ještě? Ahoj prázdniny, nashledanou  
v příštím roce!                                              

Jitka Fialová

her, kde nebylo ani vítězů ani poražených.
Všechny děti očekávala sladká odměna. A už 
tu byla tombola, oblíbený program velkých i 
malých. Rozzářená očka výherců a slzičky u 
těch méně šťastných. A když vyhrála paní A. 
Machovská, věrná návštěvnice všech ročníků 
této akce, vše rozdala těm uplakaným. Tatín-
kové zatím připravili ohniště, a  za chvíli se 
všude nesla vůně špekáčků, ke kterým byly 
připraveny pro všechny děti tácky s rohlíky 
a hořčicí.

Největší překvapení však na děti ještě 
čekalo. Přijel vláček! Malá lokomotiva s va-

V novém školním roce se k mé radosti 
podařilo opět rozběhnout hudební kurzy, do 
kterých se přihlásilo 18 dětí. Je velmi potě-
šující, že v dnešní uspěchané době se najdou 
rodiče, kteří mají zájem, aby se jejich dítě 
vzdělávalo i po hudební stránce. Pokud by 
se  někdo rozhodl pro hudební kurz hry na 
zobcovou flétnu, kytaru, klavír či housle, ješ-
tě máme volná místa. Výuka probíhá vždy 
ve čtvrtek a pátek v odpoledních hodinách. 
Zároveň patří poděkování Obci Tlumačov za 
finanční podporu těchto kurzů, která činí na 
jednoho žáka 500,– 1000, - Kč.

Dále připravujeme v měsíci říjnu dvě akce. 
Pro děti Podvečerní předčítání s pohádkou, 
které se setkalo s kladným ohlasem dětí i 
maminek, a kde se setkáme s pohádkovým 
hrdinou v podání paní učitelky M. Ešlerové. 
Pro dospělé se připravuje Posezení u cimbá-
lu, které se uskuteční 15. října v 15:00 hod. v 
sále klubu obce na ul. Zábraní (býv. cemen-
tárna). K poslechu, tanci i zpěvu bude hrát 
Velehradská cimbálová muzika. Občerstvení 
je zajištěno ve formě bufetu. Zveme všechny, 
kdo má rád cimbálovou muziku a rád si za-
zpívá.

Dne 25. listopadu, již tradičně rozsvítíme 
před hasičskou zbrojnicí Vánoční strom, kde 
celou slavnostní akci bude doprovázet kultur-
ní program s ohňostrojem. Všechny srdečně 
zveme.

O veškerých akcích budou občané včas 
informováni formou plakátů a dále na webo-
vých stránkách obce.

Daniela Králová
vedoucí KIS
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Příměstského tábora v Tlumačově se zúčastnilo celkem 22 dětí, pro které jsme připravily na 
každý den velmi zajímavý program, aby posledních pár dní prázdnin měly na co vzpomínat.

Příměstský tábor - Piráti z Karibiku
15. 8. -19 . 8. 2005

Návštěva Holešova.ZOO Vyškov.

V pondělí jsme si jako správní piráti vyrá-
běli látkové pytlíky, do kterých děti po celý 
týden získávaly perly, za které si mohly po-
slední den nakoupit v našem pirátském ob-
chodě spoustu sladkostí a dárečků.  Záleželo 
jen na štěstí a taktice při hře a soutěžích.

Tento den jsme si také vytvořili táborová 
trička, které jsme si brávali vždy na cesty. 
Trička jsme obarvili opět novou technikou a 
to barvami na hedvábí. Výsledek byl úžasný 
a všichni spokojení jak se nám to povedlo. 
První den nás čekalo také spoustu soutěže-
ní a získávání prvních perel jako odměn za 
vítězství.  

Druhý den jsme se vypravili na celodenní 
výlet do Vizovic, již pěkně nastrojení v záři-
vých táborových tričkách. Prohlédli jsme si 
nejen město, ale také krásný zámek a zámec-
kou zahradu. 

Ve středu  jsme se sešli všichni opět na do-

mečku, kde jsme stačili stihnout jen pár her, 
z důvodu, že jsme se museli přesunout na 
vlakové nádraží, odkud jsme odjížděli do Ho-
lešova. Zde nás čekala prohlídka města, ná-
vštěva muzea, fotografování na náměstí a ještě 
jsme stihli i návštěvu Židovské Synagogy. 

Ve čtvrtek sraz opět na nádraží a hurá na 
výlet. Tentokrát nám počasí velmi přálo a slu-
níčko nás doprovázelo celou cestu do Vyško-
va. Ve Vyškově jsme se dvě hodinky zaplavali 
a zařádili v Aquacentru a také si prohlédli 
místní ZOO, kde jsme se nemohli odtrhnout 
od městečka plné morčátek.

V pátek jsme měli sraz přímo na domečku. 
Poslední den jsme museli ještě stihnou něko-
lik her, aby děti získaly důležité perly, za které 
mohly nakupovat. Nákup, odměny, hodnoce-
ní, rozloučení a domů. „To to, ale uteklo!“ 

Z táborníků se stala dobrá parta a doufám, 
že s většinou se potkáme i příště. 

1. Florball ml. - určeno dětem mladšího škol-
ního věku, které s florbalem teprve začínají, rádi 
sportují a účastní se sportovních turnajů                  
      p. Mgr. R.  Podlas  350,-

2. Florball st. – pro děti 2. stupně, zdokona-
lení hry a hra v kolektivu.     p. Mgr. R. Podlas  350,- 

3. Žabičky – pohybové hry a cvičení pro děti 3 
– 6 let                  p. B. Konečná  350,-

4. Tanečky – pro děti předšk. věku – 1. třídy. 
Základní prvky aerobiku, cítění hudby, radost ze cvi-
čení, vystoupení pro veřejnost.    p. K. Mokrá  350,-

5. Veselé hopsání – určeno pro děti 2. – 4. tříd, 
složitější prvky aerobiku, aerobikové sestavy, vystou-
pení, účast na soutěžích.        p.  H. Hlobilová  350,-

6. Koťata – určeno pro děti 5. – 6. tříd, zdoko-
nalení aerobikových dovedností, náročnější sesta-
vy, účast na soutěžích a vystoupeních.  
              p. H. Hlobilová  350,-

7. Stars – pro děti 7. - 9. tříd. Složitější prvky 
aerobiku, aerobikové sestavy, vystoupení, účast na 
soutěžích.                 p. Mgr. Š.  Matulíková  350,-

8. Mažoretky – pro dívky od 2. třídy. Základní 
pohybová průprava, nácvik pochodu, práce s hůl-
kou, nácvik sestavy.           p. H. Hlobilová  350,-

9. Sporťák – kroužek posilování, nácvik atle-

  DDM SLUNÍČKO
nabízí pro školní rok 2005/2006 tyto kroužky

netradiční výtvarné techniky, výroba drobných 
dárečků.        p. D. Kovalčíková  400,-

17. Prima vařečka – kroužek pro mladé ku-
chaře a kuchařinky. Co si dobrého uvaříme, na 
tom si i pochutnáme.        p. M. Matulíková  350,-

18. Duha - dramatický kroužek pro děti od 2. tří-
dy. Rozvoj mluveného slova, recitace a přednes, hla-
sová cvičení formou her, základy divadelní techniky, 
divadelní dialogy,vystoupení.      p. L.  Hricová 300,-

19. Pampeliška – folklórní kroužek pro děti od 
1. třídy. Nácvik písniček, říkadel, pohybová cvičení, 
tanec, vystoupení. sl. Bc. H. Niedermertlová  350,-

20. Notička – pro děti od 3. let. Rozvíjení pohy-
bových, pěveckých a jazykových dovedností. Hra na 
nástroje, hry a soutěže. sl. Bc. H. Niedermertlová  350,-

21. Volňásek – kroužek pro děti od 1. třídy, kte-
ré chtějí vyplnit svůj volný čas hrami, soutěžemi, 
malováním, sportováním atd. p. L. Daňková  350,-

22. Šachy – „ Hra králů“ pro chlapce a děvča-
ta. Základy, pravidla a taktika šachových partií.  
              p. Mgr. Pospíšil  300,-

23. Super girl – pro děvčata od 1. třídy. Zákla-
dy netradičních výtvarných technik, výroba dárků, 
módních doplňků atd.            p. L. Horková  350,-

24.– Kreativ klub - pro děvčata od 4. třídy. 
Šití a výroba módních trendů, výroba doplňků, 
hedvábné šátky, batika, módní přehlídky atd.  
                    p. L. Horková  350,-

25. Sluníčková školička – pro dětí 3 – 5 let, 
které nenavštěvují ještě MŠ aneb „jsme už velcí, 
zvládneme to bez maminek.“  p. L. Hricová  350,-

26. Fantazy klub – pro děvčata a chlapce od 
4. třídy. Děti budou společně hrát výpravné hry. 
Magic a Dračí doupě.                 p. D. Filák  300,-

27. Team aerobic - cvičení aerobiku, nácvik 
skupinové choreografie. Kroužek určen pouze pro 
členy kroužků Veselé hopsání, Koťata a Stars. 
                   p. H. Hlobilová  100,-

28.  Čarujeme z hlíny – kroužek pro rodiče 
a děti. Budete spolu modelovat a vyrábět spoustu 
dárečků, které udělají radost nejen Vám, ale i Va-
šim blízkým. Práce s keramickou hlínou a glazová-
ní…                   p. L. Mouková  250,- za os.

29. Kreativní tvoření pro rodiče s dětmi 
– určeno pro rodiče a děti, kteří rádi tvoří, ma-
lují a pracují z různými výtvarnými technikami. 
Malování na hedvábí, na sklo, dekupáž, slupovací 
barvy …        p. L. Horková 200,- za os.

30. Angličtina hrou – začínáme s angličtinou. 
Kroužek pro děti předškolního věku až 2. tříd. 
Děti se zde naučí první anglická slůvka, počítat, 
poznávat barvy, zvířatka… Vše zábavnou hravou 
formou.                p. I. Plisková 300,-tických disciplín, plavání.  p. Mgr. D. Kolář  350,-

10. Kondiční gymnastika – pro děvčata a 
chlapce od 1. třídy. Zaměřeno na prvky kondiční 
gymnastiky.       p. Mgr. O. Zdařil  350,-

11. Volejbal – pro děvčata a chlapce od 5. 
třídy. Základy moderního sportu, technika, hry, 
soutěže, turnaje.             p. M. Batoušek  350,-

12. Rybářský kroužek – pro zájemce od 3. 
třídy. Možnost naučit se poznávat různé druhy 
ryb, způsob lovu jednotlivých druhů ryb, možnost 
získání rybářského lístku.        p. L. Srovnal  300,-

13. Střelecký kroužek – určeno pro děvčata 
a chlapce od 3. třídy, střelba na terč, údržba zbraní, 
sportovní aktivity v tělocvičně. Střílíme ze vzduchov-
kových zbraní.      p. P. Tobolík, p. V. Kytlicová  350,-

14. Keramika ml. – pro začátečníky a mírně 
pokročilé. Kroužek je zaměřen na jednoduché vý-
robky, děti se naučí pracovat s ker. hlínou, zpraco-
vání, modelování, glazování…  p. L. Daňková  550,-

15. Keramika st. – pro pokročilé. Kroužek je 
zaměřen na složitější prostorové výrobky.  
                 p. L. Daňková  600,-

16. Tvořínek – určeno pro děti předš. věku. 
Jednoduché techniky, rozvoj tvořivosti, výtvar-
né cítění a fantazie, práce s keramickou hlínou, 

POZOR
DDM Sluníčko Otrokovice, 

odloučené pracoviště Tlumačov
pořádá v době podzimních prázdnin 

PRÁZDNINOVÝ 
HELOWEEN
v době od 25. - 26.10.2005

 Na účastníky čeká spousta zábavy, 
legrace a velmi pestrý program. 

Nebude chybět rej masek, výroba dýní, 
strašidelný průvod městem atd.

Tentokrát i s nocováním!!! 
Neváhejte, chystejte již strašidelné 

masky, počet míst je omezen!

Bližší informace v kanceláři DDM.
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V Italské Verolanuově proběhlo ve dnech od 2. 8. do 7. 8. 2005 Mis-
trovství Evropy ve voltiži. Českou republiku odjelo reprezentovat celkem 
6 jednotlivců, z nichž se nejlépe vedlo Petru Eimovi (celkově čtvrtý). 

VOLTIŽNÍ ÚSPĚCH VOLTIŽNÍ ÚSPĚCH 
NA MISTROVSTVÍ EVROPYNA MISTROVSTVÍ EVROPY

Přiblížíme vám, jaké vlastně Mistrovství bylo i bezprostřední dojmy 
účastníků k celé akci.

Českou republiku odjelo reprezentovat cel-
kem 6 jednotlivců - Petr Eim, Alice Eimová 
(TJ Voltiž Tlumačov), Lukáš Klouda, Jana 
Sklenaříková, Michaela Andrlíková (TJJ 
Lucky Drásov), Josef Zelinka (TJ Orion Pra-
ha) a skupina z TJJ Lucky Drásov ve složení 
Michaela Andrlíková, Kateřina Stejskalová, 
Tereza Muzikantová Jana Bartoňková, Mag-
dalena Schulzová, jejichž řady doplnily cvi-
čenky Alice Eimová z TJ Voltiž Tlumačov a 
Anna Špalková z JK Děti a koně. 

Česká ekipa dorazila bez potíží do Italské 
Verolaunovy v pondělí večer. Již v úterý pro-
běhla velmi přísná veterinární kontrola koní, 
kde všechny české koně prošly v pořádku a 
byly puštěny ke startu. 

První a druhý den probíhaly povinné a 
volné sestavy skupin, mužů a žen. Nejlépe z 
českých reprezentantů se vedlo Petru Eimo-
vi, který vstupoval do finále z druhé pozice a 
Lukáši Kloudovi z pozice sedmé Po prvním 
kole povinných a volných sestav vypadalo 
tedy umístění českých reprezentantů takto:. 

MUŽI: 
��Petr Eim, kůň Catalin IV-33, lonžér Ne-

prašová Pavlína - 2. místo 
��Lukáš Klouda, kůň Scanie, lonžér Cine-

rová Petra - 7. místo 
��Josef Zelinka, kůň Robin, lonžér Švano-

vá Andrea - 22. místo 
ŽENY: 
��Jana Sklenaříková, kůň Eskadra, lonžér 

Trčková Dana - 29. místo 
��Alice Eimová, kůň Catalin IV-33, lonžér 

Neprašová Pavlína - 35. místo 
��Michaela Andrlíková, kůň Eskadra, lon-

žér Trčková Dana - 39. místo

Česká skupina obsadila na koni Duke, pod 
vedením Cinerové Petry 8. místo, které si 
udržela i po druhém kole. 

Velkým překvapením soutěže skupin bylo 
vítězství a získání prvního Evropského titulu 
Slovenskou skupinou, na koni Flash, pod ve-
dením Majdlenové Jany. 

Do finále postupovalo prvních 15 mužů a 

žen. Snad nervozita obou našich nejlepších 
závodníků - mužů zapříčinila nečisté zajetí 
technické sestavy a propad na 5. a 15. místo 
celkového pořadí. Petr Eim i přes výbornou 
volnou sestavu však tento propad zlepšil jen 
o jedno místo. Loňský titul Mistra světa obhá-
jil Kai Vorberg (GER)a celkové výsledky pak 
vypadaly takto:

MUŽI: 
1. Kai Vorberg (GER), kůň Picasso, Kirsten Graf
2. Jan Bayer (GER), kůň Aladin, Sven Henze 
3. Gero Meyer (GER), kůň Robinson 

Wendy, Susanne Wahl 
4. Petra Eim (CZE), kůň Catalin IV-33, 

Neprašová Pavlína 
15. Lukáš Klouda (CZE), kůň Scanie, Ci-

nerová Petra 
23. Josef Zelinka (CZE), kůň Robin, Šva-

nová Andrea
ŽENY: 
1. Anja Barwig (GER), kůň Magic Dream, 

Alexander Hartl 
2. Rikke Laumann (DEN) kůň Rubins 

Universe, Anika Speck 
3. Sissy Jarz (AUT), kůň Escudo Fox, Julia 

Nobauer
SKUPINY: 
1. Team Slovakia kůň Flash, Majdlenová Jana 
2. Team Germany, kůň Davidov, Alexan-

der Hartl 
3. Team Austria, kůň Bombastic, Klaus 

Haidacher

Právem můžeme být pyšni na tak skvělý 
výsledek a přejeme Petru Eimovi i nadále tak 
výborné výsledky, které ho jistě přivedou na 
stupně vítězů. Po delším období, kdy se šam-
pionátů účastnili za českou reprezentaci jen 
kategorie jednotlivců, se letos podařilo nomi-
novat také skupinu kategorie A, která výbor-
ně zvládla svůj první start takové úrovně.
Komentář a názory Tlumačovských 

reprezentantů:
PETR EIM: Na Mistrovství Evropy do Itá-

lie jsem jel s jasným cílem získat konečně pro 
Českou voltiž medaili. Na povinnou sestavu 

jsem se těšil a 
byl jsem s ní 
velmi spoko-
jený. Vždy se 
dá sice zajet 
ještě lépe, ale 
druhé místo 
mě opravdu 
potěšilo. Zá-
vody jsou běh 
na dlouhé tra-
ti a druhý den 
následovala 
volná sesta-
va, do které 

jsem nastupoval s tím, že chci být nejlepší. 
Štěstí už mi tolik nepřálo a udělal jsem pár 
chybiček. Sesunul jsem se na třetí pozici. 
Třetí den následovala technická sestava, kterou 
jsem pokládal za svou nejlepší. Před startem 
jsem se cítil vcelku klidný, avšak právě sesta-
va, ve které jsem si věřil nejvíc, se mi nezada-
řila. Po nešťastné chybě v jednoduchém cviku 
mi začala připadat čím dál tím těžší, začala 
se připojovat další zaváhaní. Propadl jsem se 
až na páté místo. Přede mnou byla již jen po-
slední volná sestava. Věděl jsem, že už je ne-
možné dosáhnout na medaili, ale i přesto jsem 
chtěl  stále bojovat. Chtěl jsem si vychutnat 
svou závěrečnou jízdu a ukázat že patřím mezi 
jedny z nejlepších v Evropě. Podařilo se! Má 
sestava byla vyhodnocena jako druhá nejlepší. 
Polepšil jsem si v celkovém hodnocení o jedno 
místo, a i když jsem na vysněnou medaili ne-
dosáhl, byl jsem se svým výkonem spokojen. 
Závody byly na dobré úrovni, nikoliv jenom z 
hlediska organizace a prostředí, jako spíše na 
celkové účasti závodníků z celého světa. Všich-
ni z nás čekali trochu víc a proto doufám, že 
se naše představy vyplní již příští rok na Svě-
tových jezdeckých hrách v Aachenu, na které 
se již začínáme připravovat. Jen mám obavu, 
že pro mě bude dosti těžké skloubit studium 
na Veterinární univerzitě v Brně a přípravu na 
tuto velkolepou událost. Na závěr bych rád po-
děkoval své lonžérce Pavlíně Neprašové a hřebci 
Catalinovi IV, protože toto umístění nepatří jen 
mě, ale nám třem. 

ALICE EIMOVÁ: Toto Mistrovství Evropy 
bylo teprve mou druhou velkou zkušeností v kate-
gorii jednotlivců. Svou volnou sestavu jsem měla 
slušně natrénovanou, ovšem štěstí při mě nestálo 
a cvik, od kterého bych to opravdu nečekala, mě 
zklamal. Nedosáhla jsem proto lepšího výsledku 
než minulý rok na Mistrovství světa, kde jsem 
byla dvacátá šestá, ale mám zase o něco více 
zkušeností s velkými mezinárodními závody dou-
fám, že do Aachenu ještě leccos vylepším. 

Mistrovství Evropy – Itálie – reprezentanti ČR.

Alice Eimová – reprezentantka ČR a mistr ČR.
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Tak jako každý rok i letos dne 11. 9. se v hale Zemského hřebčince Tlumačov konaly voltižní 
závody, mistrovství Jihomoravské oblasti. 

Toho dne, jste mohli shlédnout ty nejlepší české reprezentanty mezi které náleží i Tlumačov. 
V neděli ráno se do tlumačovského hřebčince sjelo celkem 7 oddílů, 12 koní a 71 závodníků. 
V soutěži skupin bojovaly v kategorii D tři skupiny, v kategorii C dvě skupiny, kategorie B byla 
zastoupena pouze jednou skupinou a nejvyšší kategorie A byla zastoupena třemi skupinami. 
V jednotlivcích kategorie B soutěžilo celkem 11 cvičenců. V jednotlivcích kategorie A osum 
cvičenců. V 9.30 zasedli rozhodčí ke svým stolkům a jejich přísné oko počalo sledovat a hod-
notit každý pohyb, propnutí či povolení závodníků na koni. 

Program byl následující: 
- Povinné a volné sestavy skupin kategorie D  
- Povinné sestavy skupin kategorie C, B, A
- Technické sestavy jednotlivců kat. A a Povinné sestavy jednotlivců kat. B
- Volné sestavy skupin kat. C, B, A
- Volné sestavy jednotlivců kat. B, A
- Vyhlášení výsledků

Naši závodníci cítili velmi dobře atmosféru domácích závodů a tak se chtěli co nejlépe 
předvést a to především svým nejbližším. Musím velmi pochválit tlumačovskou skupinu, která 
zde předvedla svou volnou sestavu s naprostou elegancí a perfektním provedením. Všichni 
doufáme, že budou stejně tak dobře cvičit ve dnech 1. a 2. října na Mistrovství České republiky 
ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

VÝSLEDKY:
Oblastní mistrovství skupin A + D:

1. místo TJ Voltiž Tlumačov, kůň Farmon, lonžérka Mgr. Pavlína Neprašová
2. místo TJJ Lucky Drásov, kůň Duke 2, lonžérka MVDr. Petra Cinerová
3. místo TJJ Lucky Drásov, kůň Diana, lonžérka MVDr. Petra Cinerová

Oblastní mistrovství jednotlivců ženy A
1. místo Jana Sklenaříková, TJJ Lucky Drásov, kůň Eskadra, lonžérka MVDr. Petra Cinerová
2. místo Alice Eimová, TJ Voltiž Tlumačov, kůň Catalin IV-33, lonžérka Mgr. Pavlína Neprašová
3. místo Jana Sklenaříková, TJJ Lucky Drásov, kůň Scanie, lonžérka MVDr. Petra Cinerová 

Oblastní mistrovství jednotlivců ženy B
1. místo Kateřina Stejskalová, TJJ Lucky Drásov, kůň Scanie, lonžérka MVDr. Ptetra Cinerová
2. místo Margita Urbanová, TJ Voltiž Tlumačov, kůň Catalin IV-33, lonžérka Mgr. Pavlína Neprašová
3. místo Jana Bartoňková, TJJ Lucky Drásov, kůň Diana, lonžérka MVDr. Petra Cinerová
6. místo Tereza Hanová, TJ Voltiž Tlumačov, kůň Catalin IV-33, lonžérka Mgr. Pavlína Neprašová

Oblastní mistrovství jednotlivců muži A + B
1. místo Petr Eim, TJ Voltiž Tlumačov, kůň Catalin IV-33, lonžérka Mgr. Pavlína Neprašová
2. místo Lukáš Klouda, TJJ Lucky Drásov, kůň Duke 2, lonžérka MVDr. Petra Cinerová
3. místo Lukáš Klouda, TJJ Lucky Drásov, kůň Eskadra, lonžérka MVDr. Petra Cinerová
4. místo Ing. Ondřej Mamica, Zemský Hřebčinec Tlumačov, kůň Catalin IV-33, Pavlína Neprašová  

Rádi bychom vyslovili speciální poděkování Ing.Ondřeji Mamicovi, který na naši žádost 
nastoupil po 15ti leté pauze znovu na závodní kruh a umožnil nám tak uspořádat mistrovství 
Jihomoravské oblasti v ka-
tegorii mužů.

Dále si velké poděkování 
zaslouží sponzoři závodů: 
Obec Tlumačov, Zemský 
Hřebčinec Tlumačov, Ba-
rum Continental, Mon-
tema, Ing. Milan Šamaj, 
S-plus papírnictví Otroko-
vice, Drogerie Otrokovice 
Trávníky, prodejna Denise, 
pí. Bumbálková, ING život-
ní pojišťovna, Tuperware, 
Papírnictví KTR, Hanel 
Global Toys, bez jejichž 
pomoci bychom jen stěží 
mohli tyto závody uspořá-
dat. A v neposlední řadě 
náleží poděkování celému 
našemu zkušenému týmu, 
který zajistil bezchybný 
průběh závodů.

VOLTIŽ JIHOMORAVSKÉ OBLASTI

Ukázka sestavy – tlum. skupina – několikanásobní mistři ČR 
na koni Farmon.

Po své loňské první sezóně, kdy Petra Hánová 
z Tlumačova získala jedno první, dvě třetí a jedno 
čtvrté místo na domácích dorosteneckých a juni-
orských soutěžích ve sportovní kulturistice a páté 
místo na mistrovství světa juniorek vstoupila Petra 
do své druhé závodní sezóny.

Letošní soutěže začaly pro Petru 26.3. na mis-
trovství Moravy dorostenek v Ostravě, kde s pře-
vahou zvítězila. O týden později na mistrovství 
České republiky dorostenek ve Zbýšově u Brna 
opět zvítězila a stala se tak dorosteneckou mistry-

ní České republiky. Juniorské soutěže začala opět 
výborně a na mistrovství Moravy juniorek kona-
ném 7. 5. v Bohumíně opět zvítězila. Na mistrov-
ství České republiky juniorek v Blansku si Petra 
vypila kalich hořkosti do dna. Všichni ji viděli na 
druhém místě za Lenkou Bořutovou z Přerova, 
avšak rozhodčí měli jiný názor a tak skončila na 
čtvrtém místě. Po soutěži následoval nominační 
závod na mistrovství Evropy juniorek, kde rozho-
dovali jiní rozhodčí a Petra byla nominována na 
mistrovství Evropy juniorek. Křivda na mistrovství 
republiky v Blansku ji však kladně motivovala. Na 
soustředění trénovala na doraz a úspěch se dosta-
vil! V polském Bialystoku 12. 6. s převahou zvítě-
zila a stala se tak juniorskou mistryní Evropy ve 
sportovní kulturistice.

Petra je členkou ARNOLD CLUBU OTRO-
KOVICE, a trénuje ve fitcentru GYN LINE ve 
sportovní hale v Otrokovicích. Velké pochopení 
pro svůj sport nachází v rodině, kde maminka vaří 
dietní jídla, otec ji bezpečně dopravuje na závody 
a sestra Jiřina se stará o vizáž (úprava pokožky, 
účes, make-up). Kulturistika není v přípravě na 
soutěže levná záležitost, a jelikož Svaz kulturistiky 
a fitness ČR byl finančně potrestán za dopingové 
případy, proto nejen Petra, ale i ostatní reprezen-
tanti ČR, si museli zaplatit na mistrovství Evropy 
startovné ve výši 100 Eur. 

V současné době se připravuje na mistrovství 
světa juniorek, které se uskuteční 20. 11. 2005 
v Budapešti, kde si bude muset opět zaplatit star-
tovné 100 Eur, aby mohla reprezentovat Českou 
republiku.

Věříme, že se Petra opět dobře připraví a že i ze 
„ Světa“ nějaká medaile zacinká. Držme jí palce!

František Zálešák, trenér

ÚSPĚŠNÁ SEZONA 

PETRY HÁNOVÉ

Sport



12 Tlumačovské novinky  ���září 2005

TLUMAČOVSKÉ NOVINKY: Vydává obec Tlumačov v nákladu 550 ks • Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska 
vydavatele  • Redakční rada D. Králová, R. Vaňharová, Mgr. J. Šicová, J. Klose  • Sazba a tisk HART PRESS spol. s r.o. 
Otrokovice • Reg. MK ČR E 13004. Příspěvky, které nebyly v tomto čísle TN uvedeny vyjdou v následujícím čísle - redakce.

PROVOZ TLUMAČOV
(areál ZD směr Machová)

Tel.: 577 929 037
Mobil: 603 882 853, 603 224 981, 

603 162 780
Tel., fax: 577 943 008 – 9

E – mail: obchod@agrobeton.cz
agrobeton@agrobeton.cz
http: www.agrobeton.cz

763 64 Spytihněv, čp. 578

VÝROBA - VELKOOBCHODNÍ  VÝROBA - VELKOOBCHODNÍ  
A MALOOBCHODNÍ PRODEJA MALOOBCHODNÍ PRODEJ

DLAŽBYDLAŽBY  –– ZDIVA  ZDIVA ––  ZAHRADNÍ PRVKY  ZAHRADNÍ PRVKY  
–– STROPY - STAVEBNÍ MATERIÁL STROPY - STAVEBNÍ MATERIÁL

P R O V O Z N Í   D O B A:

PONDĚLÍ – PÁTEK  7:00 – 15:30 hod

REALITNÍ KANCELÁŘREALITNÍ KANCELÁŘ  
nabízí k prodeji 

dvoupodlažní rodinný dům 
v Tlumačově, se dvěma byty 

a zahradou 1.200 m2. 

Cena dohodou. 

Tel. 577210209, 608432881.

Výzva občanům
Prosím občany Tlumačova, kteří mají vzpomínky, 

příp. nějaké fotografie z doby německé okupace - kon-
krétně na střežení tratě Hulín - Otrokovice příslušníky 
vládního vojska 10. praporu Bučovice, o pomoc. Úsek 
střežili od r. 1940 do 1941, byli ubytováni v sokolovně 
a stravovali se v některé ze zdejších hospod. 

 
Jakékoliv informace sdělte, prosím, pí Králové. 
Za poskytnuté informace laskavě děkuji. 

Antonín Parobek, Bučovice, tel.: 517 384 165

Z REDAKCEZ REDAKCE
Příspěvky do Tlumačovských novinek 

můžete zasílat nejpozději do 5. 12. 2005 

buď na e-mailovou adresu: kis@tlumacov.cz 

nebo předat osobně, nejlépe na disketě, 

v případě nutnosti strojopis paní Králové, 

popř. tajemnici OÚ paní Vaňharové. 

TALAŠOVO ZAHRADNICT VÍTALAŠOVO ZAHRADNICT VÍ
v Tlumačově u Zlína nabízí

 � krouhané zelí, cibuli a brambory na uskladnění
� dušičkovou vazbu a živé chryzantémy

� ovocné stromky a keřové růže

� nové odrůdy švestky

Pondělí - Pátek 8 - 17 hodin � Sobota 8 - 14 hodin

tel./fax: 577 929 119 ���mobil: 604 584 597

Jiří Talaš, Dolní 566, 763 62 Tlumačov

DŮM SLUŽEBDŮM SLUŽEB  
TLUMAČOV

KRMIVA, ZAHRÁDKÁŘSKÉ, 
CHOVATELSKÉ A RYBÁŘSKÉ POTŘEBY

Po - pá 9:00 - 11:00  13:00 - 17:00

So 8:00 - 11:00

Široký sortiment krmných směsí pro domácí zvířata, 

psy, kočky, ryby, exoty, hlodavce.

Granule, zrniny, šroty, mražené maso, 

konzervy, pamlsky, vitamínové přípravky.

Granule králík - 8,- Kč / kg

Granule nosnice - 8,50,- Kč / kg

Osiva, sadbový česnek, hnojiva, zeminy, postřiky, 

květináče, folie, svíčky, přípravky proti hlodavcům, 

mravencům a slimákům.

Spotřební materiál pro rybáře.

Inzerce


